JUBILEA

Hodně zdraví a štěstí naší drahé mamince
paní Heleně Jankové k 84. narozeninám
přejí děti ze Žalova a ze Slaného.
S přáním všeho nejlepšího se připojují známí z DPS a též známí z Velvar.

Blahopřejeme

Poděkování starosty města
Ve středu 20. září po 13. hodině při práci v terénu postihla pracovníka naší
technické čety náhlá nevolnost spojená se ztrátou vědomí. Při pádu na zem a úderu
do hlavy u něj došlo k zapadnutí jazyka a hrozilo nebezpečí udušení. První pomoc
duchapřítomně poskytl jeho kolega, pan Oldřich Dvořák, který mu obnovil dýchání
uvolněním dýchacích cest a až do příchodu další pomoci o něj pečoval, čímž mu
pravděpodobně zachránil život.
Chtěl bych touto cestou panu Oldřichu Dvořákovi veřejně poděkovat za projev
občanské statečnosti a solidarity.
Děkuji rovněž pracovníkům stavební firmy Vydra pracujícím v blízkém objektu, kteří
přispěchali na pomoc a obyvatelům sousedních domů, za včasné přivolání lékařské
záchranné služby.
Mgr. Ivan Kurz
starosta města

Zpráva starosty z veřejného zasedání městského zastupitelstva konaného dne
26.9.2006
Vážení členové městského zastupitelstva, vážení občané,
setkáváme se dnes na našem posledním zasedání v tomto volebním období. Příští
schůze zastupitelstva se sejde již po komunálních volbách, s největší pravděpodobností
2. listopadu, protože podle zákona se musí nově zvolené zastupitelstvo sejí do 15 dnů
po datu voleb, aby ze svého středu zvolilo nové vedoucí orgány města, tzn. starostu,
místostarostu a další 3 členy rady na volební období 2006-2010.
Dovolte mi, abych jako tradičně uvedl přehled nejdůležitějších akcí za uplynulé
čtvrtletí. Na období prázdnin se soustředilo několik větších akcí, především na
školních budovách. V základní škole se opravovaly vnější omítky, především ozdobné
římsy a antiky, které hrozily odpadnutím a ohrožovaly bezpečnost dětí. Při bližší
kontrole byly zjištěny i závažné vady na střešní krytině, kterými zatékala dešťová voda
a způsobovala škody na fasádě. Protože jednu z největších položek představovala
stavba lešení, bylo dodatečně rozhodnuto o jeho využití i pro opravu čelní fasády o šíři
9 m. Celkové náklady na tyto akce činily bez tisíce korun půl milionu. V mateřské
školce byla dokončena závěrečná etapa rekonstrukce sociálních zařízení pro 2 třídy
nákladem 457 tisíc Kč. Obě tyto akce zajišťovala firma Montako z Kralup n. Vlt.
Kromě toho bylo během prázdnin opraveno hlavní vstupní schodiště do ZŠ firmou
pana Rotta z Velvar, která také provedla opravu spojovacího schodiště mezi oběma
částmi místního hřbitova. V budově Školní jídelny vyměnila firma ČDZ Plast dalších 6
oken. Z celkových nákladů na opravy školských zařízení zřizovaných městem, které
během tohoto čtvrtletí přesáhly 1 milion korun, jsme obdrželi 163 000,- Kč jako státní
dotaci od MMR.
Jak víte, na počátku roku jsme rozhodli, že je nutno zahájit postupnou rekonstrukci
již značně chatrného objektu zdravotního střediska. V letním období jsme tyto práce
zahájili výměnou všech 72 oken a osazením potřebných žaluzií proti slunci. Tyto práce
provedla teplická firma T-Plast s celkovými náklady 670 000,- Kč. Veškeré montáže
probíhaly za plného provozu střediska a všem lékařům i ostatním pracovníkům patří
dík za dobrou spolupráci a koordinaci prací, které se obešly bez větších stížností.
Kromě toho byly na středisku provedeny i některé drobné opravy obkladů a schodů.
V příštím roce by se mělo pokračovat generální opravou střechy.
Z menších akcí bych se chtěl zmínit o opravě části kanalizace v ulici Primátorská a
šachty v ulici Pražská, která byla předmětem častých stížností občanů. V tomto
čtvrtletí došlo také k již druhé havárii městské kanalizace, po ulici Bezručově,
tentokrát v ulici Na Brčkově, kde byl zjištěn propad hlavního řadu, na který je
napojeno 6-8 domovních přípojek. Nyní se v této lokalitě zjišťuje průběh inženýrských
sítí a zajišťuje se dodavatel opravy, která bude poměrně náročná, protože kanalizace je
zde vedena ve značné hloubce a jedná se o dlážděnou komunikaci, ležící v památkové
zóně. S opravou však nelze otálet a bude provedena v co nejkratším termínu.
Byly provedeny rovněž některé opravy na městském bytovém fondu, z nichž bych
jmenoval např. dokončení výměny 9 oken ve dvoře domu č. 193 ve Slánské ulici,
výměnu 3 oken v přízemí domu č. 9 na náměstí, opravu střechy a okapových žlabů
v domech č. 218 vedle pošty a čp. 105 a 107 v Pražské ulici. Rovněž byly vyčištěny

zcela zanesené okapy na budově Radnice. V domech č. 59 a 218 byla provedena
rekonstrukce elektroinstalace a v bytě správce mateřské školy byl vyměněn plynový
kotel.
Řadu činností průběžně zajišťovala i naše technická četa, např. sekání travnatých
ploch a křovin na veřejných prostranstvích, ke dni otevřených památek upravovala
jejich okolí, osadila nové informační tabule na některých objektech, zabudovala novou
lavičku u studánky na Radoviči, nebo zpevnila dno odpadové strouhy v centru Ješína.
Rozhodl jsem se tento výčet akcí poněkud zkrátit a protože, jak už jsem se zmínil
na počátku, v tomto složení se dnes scházíme naposledy, chtěl bych se několika
souhrnnými údaji vrátit k právě končícímu volebnímu období.
V 15-členném zastupitelstvu, zvoleném v roce 2002 došlo během uplynulých 4 let
ke dvěma změnám. Nedlouho po svém zvolení se vzdal mandátu pan Libor Šulc,
protože se stal vedoucím nově ustanoveného odboru pro správu městského majetku.
Na jeho místo nastoupila paní Šárka Štefaniková, ze stejné kandidátky KDU-ČSL.
Zhruba v polovině volebního období potom odstoupil zastupitel za ČSSD p.Dr. Margit
Margaritov, který se z Velvar odstěhoval a nahradil ho pan Vladimír Kubíček.
Městské zastupitelstvo se v tomto volebním období sešlo celkem 26x s průměrnou
účastí 10,4 člena, což je 69% zvolených. Bez jediné absence, to znamená všech 26
zasedání se zúčastnili paní Ludmila Saifrtová, Jindřich Tichý a Ivan Kurz.
Stoprocentní účast měl také Vladimír Kubíček, který se po svém kooptování zúčastnil
všech 13 zasedání a Libor Šulc, který nechyběl ani na jednom z prvních 3, dokud byl
členem zastupitelstva. Z ostatních členů měla aní Ing. Jitka Linhartová pouze 1
absenci, tzn. 96% účast, Miluše Hanzlíková a Pavel Holý byli přítomni 23x, což je
88,5% účasti, Václav Fajgl 22x, t.j. 84,5%, Šárka Štefaniková byla na 18 z 23
zastupitelstev, což je 78%, Jana Tlustá 19x, t.j. 73% účast, Richard Hirmer 16x, t.j.
61,5%, Josef Kořan 15x, t.j. 57,5%, Margarit Margaritov 7 ze 13 zasedání, t.j. 54%,
Ing. Josef Pícha 13x, což je přesně 50% účast, Vladimír Točík 12x, což 46% a Jaroslav
Vydra pouze 4x, to je 15,5% účast.
Městská Rada byla 5-ti členná a nedošlo v ní během volebního období k žádné změně.
Sešla se zatím celkem 96x /ještě bude mít v tomto složení 2 schůze/.100% účast neměl
ani jeden člen Rady. Ivan Kurz se zúčastnil 95 zasedání Rady, což je zhruba 99%
účast, Jindřich Tichý 94 zasedání, což je 98%, Václav Fajgl 90, t.j. 94%, Jitka
Linhartová 78, t.j. 81% a Josef Pícha 66 zasedání, t.j. 69% účast. Průměrná účast na
zasedání Rady byla 4,4 účastníka, což je 88% zvolených členů.
Ve složení městského úřadu došlo k několika změnám. Jak už bylo řečeno, vznikl
nový odbor správy majetku, jehož vedoucím je pan Libor Šulc a v němž pracovaly
ještě paní Blanka Mittelbachová, Eva Vidimová a v poslední době i Jiřina Řenčová.
Změn doznal i odbor výstavby a životního prostředí, kde dlouholetého vedoucího pana
Františka Bílka, který odešel do důchodu, vystřídal Jan Bernášek a jako nová
pracovnice nastoupila do tohoto odboru paní Martina Protivová. Jinak ve složení
pracovníků úřadu jiné změny nenastaly. Rovněž osazenstvo městského muzea,
knihovny a DPS zůstalo beze změny. Naopak několik lidí se vystřídalo v technické
četě, do jejího čela nastoupil Petr Hájek.
Myslím si, že výčet všeho, co se za uplynulé 4 roky podařilo udělat, by si vyžádal
mnohem delší čas, než jaký máme dnes k dispozici. Samozřejmě je i řada věcí, které se
nám splnit nepodařilo, nebo které jsme nestihli. Celkově ale snad mohu říci, že se

prostředí a podmínky pro život našich spoluobčanů zase o něco zlepšily. My, kteří
zde žijeme a vidíme Velvary denně, si těchto změn moc nevšimneme, ale lidé, kteří
k nám zavítají jen zřídka, nebo úplně poprvé, většinou hodnotí Velvary jako hezké
městečko, kde se leccos zlepšuje. Některé změny jsou viditelné na první pohled, a ty
také naši občané nejvíce oceňují, například nová prodejna Jednoty, adaptovaný bytový
dům č. 47, nový areál ve dvoře bývalého děkanství, zrekonstruovaný Malovarský
rybník a podobně a jiné skoro neviditelné, které lidé ani nevnímají, ačkoliv mají pro ně
nemenší význam. Mezi takové patří třeba čistírna odpadních vod, opravené úseky
kanalizace, nebo podle mého názoru velmi dobře fungující systém svozu a likvidace
komunálního odpadu. To, co zde jmenuji, je jen část změn k lepšímu za poslední
volební období.
Ale abych nejmenoval jen klady, zmíním se i o záležitostech, které se nepodařily a
z mého pohledu je to velká škoda. Osobně mne velmi mrzí, že se nerealizovala
zamýšlená výstavba nového dětského domova ve Velvarech náhradou za nevyhovující
objekt v Sazené. Mrzí mne to tím víc, že pozemky, kde mohl již dnes stát objekt za 85
milionů korun, který by byl estetickou ozdobou města a přinesl by našim lidem
nejméně 20 nových pracovních míst, leží dál zcela nevyužitý a bohužel se plní
pesimistické předpovědi, že tam ještě dlouho nikdo rodinné domky stavět nebude.
Bytová výstavba vůbec je velmi sporadická, ačkoliv jsme si vypracovali nový územní
plán, kde je pro tyto účely stanovena řada lokalit. Měli jsme představu, že budeme
podporovat individuální výstavbu rodinných domků tím, že město bude působit jako
prostředník mezi majiteli pozemků a potenciálními stavebníky. V tomto směru jsme
své možnosti hrubě přecenili a nepodařilo se nám ani přesvědčit majitele pozemků,
aby je byli ochotni prodat za přijatelnou cenu. Naštěstí se v poslední době rýsuje
několik podnikatelských subjektů, které vykupují pozemky od soukromníků, hodlají
investovat do inženýrských sítí a mají v úmyslu buď prodávat takto připravené
pozemky ke stavbě, nebo sami stavět podle požadavku zákazníků, takže je určitá
naděje na zlepšení.
Jinou záležitostí, kterou považuji za nedostatek, je fakt, že se zatím nepodařilo
zřídit nějakou vlastní pořádkovou službu, která by byla podřízena městu a dbala by o
pořádek, čistotu, prevenci drobných přestupků, vandalizmu, postihovala by drobné
dopravní přestupky, zakázané vjezdy, parkování na nepovolených místech a
podobně.V tomto bodě jsem však přesvědčen, že se jedná jen o otázku času, kdy
zastupitelé dospějí k názoru, že je to nutné. Posledním příkladem toho, co se nám
zatím nepodařilo, a možná, že je to vůbec největší problém Velvar, je dopravní situace
ve městě, konkrétně průjezd těžké nákladní dopravy centrem města. V tom se všichni
zastupitelé i občané bez výjimky shodneme, ale bohužel přes dlouholeté úsilí se nám
to vyřešit nepodařilo. Ani obchvat Velvar, který osobně považuji za největší dílo, které
se za posledních 16 let v našem městě podařilo, tento problém nevyřešil. Jedinou cestu
k nápravě vidím v soustavném usilování o realizaci přeložky silnice II/240 od Černuce
kolem Velvany a bývalého cukrovaru a Nových Uhů s napojením na I/16.
Ve svém hodnocení se ještě vrátím k činnosti našeho městského úřadu.
Ze svého pohledu jsem s jeho činností spokojen a domnívám se, že všechny odbory i
oddělení své povinnosti plní svědomitě a snaží se vycházet občanům vstříc, jak to jen
jde. Za velký přínos považuji zřízení odboru pro správu majetku. V porovnání
s minulostí, kdy tuto agendu pro nás vykonávaly externí agentury, ať už to byla firma

Zvonek ze Zlína nebo Stavbud z Ústí nad Labem, se dnes řeší záležitosti na tomto
úseku mnohem rychleji, operativněji a podstatně se zlepšil výběr nájemného i poplatků
za služby. Myslím si, že všeobecná spokojenost panuje i s činností naší technické čety,
která má velkou zásluhu na relativně čistém a upraveném vzhledu města, i když jim
jejich práci někteří neukáznění občané, a především mládež, ztěžují. Chtěl bych tedy
na závěr volebního období poděkovat pracovníkům a pracovnicím našeho městského
úřadu, technické čety i ostatních složek města /mám na mysli muzeum, knihovnu a
DPS/ za jejich práci.
A na závěr děkuji Vám kolegové z městského zastupitelstva. Děkuji Vám za
spolupráci a za vaši činnost ve prospěch občanů našeho města. Někteří z vás pracovali
aktivněji, jiní méně, ale tak je tomu všude. Někteří z vás podnikají a mají méně času
na věci veřejné. Ještě jednou vám tedy děkuji, a protože se v tomto složení scházíme
naposledy, chci vám předat jako upomínku na členství v městském zastupitelstvu
v letech 2002-2006 hrneček s emblémem města a ženám zastupitelkám k tomu malou
kytičku.
Vážení občané, za necelý měsíc nás čekají komunální volby, z nichž vzejde nové
zastupitelstvo. Budete mít možnost vybrat si ze 75 kandidátů na pěti kandidátkách.
Bude to velký volební boj, ale byl bych rád, kdyby se soupeři ve volbách vyvarovali
osobních útoků a zůstali i nadále přáteli jako lidé.
Děkuji Vám za pozornost.
Mgr. Ivan Kurz
starosta města
*************************************

Zprávy ze zasedání městské rady – červenec, srpen a září
3.7.2006
- nabídky firem na svoz a likvidaci komunálního odpadu.
Usneseno uzavřít novou smlouvu s dosavadním dodavatelem – BEC Lovosice, nabídky
ostatních firem nejsou výhodnější.
- žádost o souhlas s udělením licence na provozování autobusových linek Kladno –
Mladá Boleslav a Velvary – Roudnice.
Rada s udělením licence souhlasí.
- žádost muzea Roztoky o zapůjčení exponátů velvarského muzea na výstavu.
Rada souhlasí, je nutno vyžádat si ještě souhlas odboru kultury MěÚ Slaný.
17.7.2006
- žádost SEV Javory Černuc o finanční příspěvek na činnost.
Usneseno poskytnout příspěvek 5 000,- Kč na úhradu nájmu za užívané prostory.
- zapojení města do projektu „Prevence dopravních úrazů školních dětí“.
Usneseno vytipovat 8-10 lokalit, kde budou umístěny výstražné tabule.
- žádost MŠ Hospozín o finanční příspěvek na náklady na děti s trvalým bydlištěm ve
Velvarech.
Usneseno žádosti nevyhovět, protože v naší MŠ jsou ještě volná místa. Pokud se rodiče
rozhodnou umístit své děti do jiných školek, je třeba se se žádostí o příspěvek obrátit
na ně.
31.7.2006
- žádost ZŠ o souhlas s vyhrazením pracovního místa pedagogického asistenta.
Rada souhlasí.
- žádost OS Natvrdlí o poskytnutí prostor sokolovny pro uspořádání turnaje
v počítačových hrách.
Rada souhlasí.
- žádost o prodej pozemků (části pozemků) č. 58/2,56,58 a 59 (proluka v Chržínské ulici)
na výstavbu bytového domu za cenu 400,- Kč/m2
Rada souhlasí a doporučuje MZ žádosti vyhovět.
- informace odboru správy majetku o nutných vícenákladech na opravu říms a instalaci
žaluzií do oken v budově ZŠ.
Rada bere na vědomí.
- informace o zamýšleném prodeji areálu metodistického kostela nad Pražskou bránou.
Rada bere na vědomí.
28.8.2006
- návrh na navýšení částky na opravu vnějších omítek základní školy o 113 048,- Kč.
Usneseno doporučit MZ úpravy rozpočtu realizovat.

- žádost o zpřístupnění pozemku č. 863/2 u bývalého hokejového hřiště.
Usneseno zajistit kompletní odstranění objektu bývalých kabin a následně uzavřít
s žadatelkou dohodu o přístupu na pozemek, zatím jen na dobu určitou.
- návrh na úpravu nájemného v městských bytech od 1.1.2007 podle zákona č.
107/2006 Sb.,
Usneseno zvýšit nájem v bytech I. kat. o 28,1%, II. kat. o 37,7%, u býv. III. kat. o
42,8 % a u býv. IV. kat. o 55,2%. Celkové zvýšení nájmu bude činit 110 000,- Kč
ročně.
- nabídka firmy ACE Global Finance na odkoupení 3 200 akcií Čs. spořitelny za cenu
400,- Kč/ks.
Rada zatím prodej akcií nedoporučuje.
- žádost OS Natvrdlí o poskytnutí sálu muzea na 2.9. k uspořádání „Dne společenských
her“.
Rada souhlasí.
11.9.2006
- záměr města odkoupit od soukromých majitelů pozemek č. 2006 v k.ú. Velvary
(přístupová cesta k bytovce na Nových Uhách).
Rada doporučuje MZ uvedený pozemek odkoupit za nabídnutou cenu 150,- Kč/m2
a současně jednat o koupi pozemku č. 2015.
- návrh nové zřizovací listiny pro Základní školu.
Rada doporučuje MZ ke schválení v úplném znění.
- informace odboru správy majetku o havárii kanalizace v ul. Na Brčkově.
Usneseno oslovit některé dodavatelské firmy a neprodleně zahájit opravu.
25.9.2006
- informace o zamýšlené bytové výstavbě jižně od ulice Slánské (cca 31 stavebních
pozemků)
Rada se záměrem souhlasí a bude o tom informovat na schůzi MZ.
- žádost galerie hl.m. Prahy o zapůjčení 2 obrazů J. Karse na výstavu v listopadu 2006 –
březnu 2007
Rada souhlasí, je nutno si vyžádat i souhlas odboru kultury MěÚ Slaný
- nabídka na demolici a likvidaci bývalých hokejových kabin
Rada ukládá odboru správy majetku vyžádat si ještě další nabídky.
- informace o uvolnění bytu v objektu sokolovny
Rada souhlasí, aby odbor správy majetku zahájil výběrové řízení na místo správce
sokolovny spojené s přidělením uvedeného bytu.
- informace o chystaném zahájení rekonstrukce NT plynovodu v ulicích Školní, Tyršově
a Spořilov
Usneseno: odbor správy majetku seznámí prostřednictvím Zpravodaje občany v této
lokalitě s omezením provozu v uvedených ulicích.

- nabídka na uspořádání koncertu Banjo bandu Ivana Mládka ve Velvarech 9. října.
Rada souhlasí a doporučuje uspořádat koncert v sále ZUŠ.

**************************************************
OZNÁMENÍ
Město Velvary hledá správce sokolovny ve Velvarech, do budoucna i přilehlého
sportovního hřiště. Při výběru upřednostníme manželský pár středního nebo staršího
věku, který by potřebné práce prováděl jako vedlejší činnost a práci dělal se zájmem.
Nabízíme byt velikosti 2+1 s příslušenstvím a pomocnými prostorami v objektu,
pronajímaný vždy na dobu určitou 1 roku s možností prodlužování smlouvy při
oboustranné spokojenosti. Přihlášky zasílejte nebo předávejte osobně do 31.10.2006
na: Městský úřad Velvary, odbor správy majetku, nám. Krále Vladislava 1,
273 24 Velvary,
Telefon: 315 761 015, fax 315 761 046, majetek@velvary.cz.
*********

Opravy NTL plynovodu a domovních přípojek ve Velvarech.
Již od loňského roku připravuje Středočeská plynárenská a.s. Praha 4 opravy NTL
plynovodu a domovních přípojek ve Velvarech, které rozdělila na 5 etap. O
prázdninách měly probíhat opravy po obou stranách Pražské ulice, ale tyto práce byly
potom odvolány.
Nyní nám dodavatel prací firma REVIS oznámila, že započnou pravděpodobně
v pondělí 9. října t.r. s jinou etapou prací, a to s ulicí Tyršovou a ulicí Na Spořilově.
Podle situace, kterou máme k dispozici, začne oprava v ul.Školní před čp.307
(Bílkovi), pokračuje v chodníku před čp.374 (p.Svobodová), přechází na pravou
polovinu ul.Tyršovy a po této straně ul.Tyršovou až k čp. 615 (Trhlíkovi).
V ulici Na Spořilově oprava proběhně od čp.416 (p.Novotný) po dům čp.408
(Hájkovi) – vše včetně přípojek na obě strany ulic.
Město nemůže příliš ovlivnit průběh prací. Plynárny budou individuelně jednat
s jednotlivými uživateli plynu. Pro občany a řidiče vzniknou určitá dopravní omezení,
která by měla být vyznačena a je třeba je dodržovat a situaci chápat. Úkolem také bude
dostat komunikace a chodníky do původního stavu. Práce by měly být ukončeny
kolem 15. prosince 2006.
Odbor správy majetku MěÚ
*******************************
VELVARSKÉ TRHY SE KONAJÍ DNE 21. ŘÍJNA 2006

Městský úřad Velvary , náměstí Krále Vladislava l, 273 24 Velvary
tel. 315 761 015, fax 315 761 046, e-mail: mestovelvary@iol.cz
__________________________________________________________

Projekt: Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech (CAF)
(projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a stát. rozpočtem ČR)
Městský úřad Velvary se v březnu letošního roku přihlásil do projektu „ Zavádění
moderních metod řízení kvality na úřadech s využitím moderních nástrojů řízení kvality –
konkrétně pomocí modelu CAF pro účely sebehodnocení a zlepšování organizace.
Realizátorem celého projektu je společnost MEPCO s.r.o. a partnery projektu jsou Vzdělávací
centrum pro veřejnou správu ČR o.p.s., Ministerstvo vnitra a společnost CERT Kladno s.r.o.
V měsíci červnu obdržel starosta města dopis, ve kterém nám bylo potvrzeno, že Městský
úřad Velvary byl vybrán k realizaci tohoto projektu.
Cílem projektu je podpořit zavádění nových moderních nástrojů řízení kvality ve veřejné
správě. Využívání těchto nástrojů je způsob, jak reagovat na změny vzniklé v souvislosti
s reformou veřejné správy a stále novými úkoly a kompetencemi, kterými jsou obce
pověřovány. Moderní nástroje tak přispívají ke zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné
správy, k podpoře demokratických principů vládnutí a k přenesení důrazu na spokojenost
občana.
Pracovníci úřadu byli seznámeni s tímto záměrem a byli požádáni, aby se do této činnosti
zapojili. Byl vytvořen 9členný přípravný tým, který byl proškolen konzultantem Ing. Pavlem
Charvátem. Po zaškolení přípravného týmu bylo rozhodnuto vzhledem k velikosti úřadu, že
pro hodnocení bude hodnotitelský tým složen ze stejných lidí. Vedením projektu byla
odsouhlasena tajemnice MěÚ Jaroslava Saifrtová. Dalšími členy jsou: Mgr. Kurz, Ing.
Chejnovská, p. Šulc, p. Holá, p. Rohanová, p. Mittelbachová, p. Protivová a p. Hájek.
Během prázdnin se členové týmu seznamovali s modelem sebehodnocení , s jeho
metodikou a pojmy, panely hodnocení. Byla vypracována 1. analýza SWOT, která nastínila
silné a slabé stránky úřadu. V rámci konzultací byly upraveny otázky modelu CAF tak, aby
lépe vystihovaly smysl hodnocení v prostředí městského úřadu. Dále členové týmu
vypracovali 2 dotazníky pro pracovníky úřadu pro snazší nalezení vztahů mezi jednotlivými
otázkami pro vztah předpokladů a výsledků. Část práce týmu byla zaměřena na procesní
modul řízení úřadu a stanovení strategických cílů pro úřad.
K 1. kolu sebehodnocení je zapotřebí též zapojit i občany našeho města. Proto byl vytvořen
i pro ně malý dotazník. Byli bychom rádi, kdyby se nám v co největší míře vrátil vyplněný.
Po vyhodnocení bude zapracován do naší zprávy, kterou bychom chtěli jako tým předložit
nejpozději do konce roku 2006 členům městského zastupitelstva.
Při předložení 1. zprávy sebehodnocení budou určeny oblasti s náměty pro zlepšení práce
na úřadě. Již dnes z naší práce víme, že je potřeba se zaměřit na oblasti: lidské zdroje, vnitřní
tok informací, metody řízení a v neposlední řadě na strategii a strategické cíle úřadu.
Pro jednání MZ ve Velvarech dne 26. září 2006 vypracovala: Jaroslava Saifrtová

Komunitní plánování sociálních služeb ve Velvarech a v pověřených obcích.

Město Velvary podalo v dubnu 2006 žádost o finanční prostředky na zahájení
komunitního plánování v oblasti sociálních služeb v našem městě a v pověřených obcích.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci grantového schématu Společného
regionálního operačního programu – podpora sociální integrace ve Středočeském kraji.
V červnu jsme byly mile překvapeny, že naše žádost uspěla a proto je možné od 1. ledna
2007 tento záměr uskutečnit.
Projekt je považován za pilotní, neboť město Velvary, co do počtu obyvatel a
rozsahu poskytovaných sociálních služeb, je jedním z mála měst ve Středočeském kraji,
které chtějí komunitně plánovat.
Jsme přesvědčeny, že pojem „ komunitní plánování “ může být pro řadu z Vás
zavádějícím pojmem, úvodem stručně vysvětlíme, oč jde.
Komunitní plánování je metoda, kterou lze plánovat sociální služby tak, aby
odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Do přípravy a
uskutečňování plánu sociálních služeb se zapojují všichni účastníci systému sociálních
služeb – uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé, čímž se zvyšuje podíl občanů na
rozhodovacím procesu a míra zapojení občanů na dění v obci. Každý občan tak bude
mít prostor vyjádřit svá přání a potřeby v této oblasti.
Jedna z definic o komunitním plánování říká, že je to proces porovnávání
současného stavu sociálních služeb se stavem požadovaným. Zmapovat současný stav
sociálních služeb ve Velvarech je úkol velice jednoduchý. V našem městě působí jen dva
poskytovatelé sociálních služeb – domov důchodců a Město Velvary, které provozuje
pečovatelskou službu v Domově s pečovatelskou službu a terénní pečovatelskou službu –
dovážku obědů. Stručný výčet poskytovaných sociálních služeb je výstižným
ukazatelem, že v oblasti sociálních služeb je ve Velvarech co zlepšovat.
Přínosem komunitního plánování pro naše město a okolní spádové obce je
zajištění dostupných a kvalitních služeb, které by odpovídaly zjištěným místním
potřebám našich občanů.
Po pečlivém uvážení potřebnosti sociálních služeb byly vytyčeny následující
skupiny lidí, na něž je třeba se v sociální oblasti především zaměřit: jedná se o seniory,
děti a mládež a občany společensky nepřizpůsobiví. Když se nad těmito skupinami
zamyslíte, zjistíte sami, že je potřeba opravdu vytvořit komunitní plán. Jak uvedeno
výše pro seniory město nabízí jen omezené kapacity v sociální oblasti, pro skupinu děti a
mládež nenabízí téměř žádnou službu ( volnočasové aktivity, hřiště, kulturní a sportovní
vyžití apod.) a také poslední skupině, občanům společensky nepřizpůsobivým, není co
nabídnout.

Pro upřesnění uvádíme, co vše lze považovat za sociální službu – mateřská
centra, různé volnočasové aktivity pro děti, mládež, ale i pro seniory, pomoc při zajištění
chodu v domácnosti, výchovné a vzdělávací činnosti, poradenství, kulturní činnost a
řada dalších aktivit a činností pro různé skupiny našich občanů.
Pro vytvoření komunitního plánu nestačí zajistit manažera projektu a realizační
tým, ale je potřebné vytvořit pracovní skupiny z řad poskytovatelů a především
uživatelů těchto služeb, kteří mají příležitost prosazovat vlastní zájmy a cíle a podílet se
na utváření celkového systému sociálních služeb ve městě.
Směr, kterým se budou sociální služby pro vybrané skupiny ubírat, může ovlivnit
každý občan našeho města.
Výstupem projektu bude v roce 2007 Komunitní plán sociálních služeb města
Velvary a v pověřených obcích na období 2008 – 2011. Tento dokument bude zapracován
do Strategického plánu města Velvary.
Pro ty z Vás, kteří by se chtěli zapojit a spolupodílet se na utváření podoby
sociálních služeb ve Velvarech se uskuteční v úterý 10. října 2006 od 18 hod. v sále
muzea 1. informační setkání.
Jaroslava Saifrtová, Jitka Urbánková, Martina Vochomůrková

…………………………………………………………………………

SEV JAVORY ČERNUC A MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY POŘÁDAJÍ

Halloween ve Velvarech
aneb

Putování za vodou
28. října 2006

Program:
PRAŽSKÁ BRÁNA / VÝSTAVY/

Voda základ života- život ve vodě a kolem ní, voda v našem regionu, jak to
vypadá s vodou v budoucnosti...........
Komu straší ve věži- tentokrát se nám do brány nastěhují strašidla ze studánek,
potoků, řek a rybníků.
17.00 – 18.00
PUTOVÁNÍ ZA VODOU

- večerní vycházka s lampióny ke studánce Svěcence
- po cestě děti čekají pohádkové bytosti, soutěže a hry
- na závěr občerstvení, odměny pro soutěžící a prémie za lampióny a
strašidlácké kostýmy
- průběžný start 17.00-18.00 z Pražské brány
Pokud se chcete zúčastnit naší strašidlácké výstavy, noste vodní strašidýlka či jinou vodní
pohádkovou havěť všech barev, materiálů a technik do Městského muzea Velvary nebo do
květinářství paní Jiráskové v Pražské ulici. Výrobky přijímáme do 20. října 2006.

**********************************************************

 Pozor na změnu času.
V neděli 29. října 2006 ve 3 hodiny se ručičky opět vrací o hodinu zpět.
red.

Projev starosty Mgr. Ivana Kurze ze slavnostního zahájení oslav 120. výročí
založení Základní školy Velvary
Vážení občané, vážení členové učitelského sboru, milí žáci,
dovolte mi, abych Vás pozdravil jménem našeho městského úřadu. Sešli jsme se
zde dnes, abychom si připomněli 120. výročí naší velvarské základní školy.
Pro upřesnění musím uvést, že se nejedná o úplný počátek školství ve Velvarech. Učilo
se zde na různých místech již dříve, ale rok 1886 je významný tím, že byla uvedena do
provozu nová, na tehdejší dobu největší a nejmodernější školní budova v širokém
okolí. Je to právě ta budova, kterou dobře znáte a kterou dodnes navštěvujete. Mnozí
z vás nevědí, že potom ještě řadu let trvalo, než začali chlapci a děvčata chodit do
školy společně. Původně bylo levé a pravé křídlo budovy od sebe odděleno a jedno
bylo určeno pouze pro chlapce a druhé pro děvčata.Na tuto a další zvláštnosti
tehdejšího školství si již z žijících pamětníků vzpomíná jen málokdo. Velvarská škola
pamatuje Rakousko-Uhersko, obě světové války. I. republiku, dokonce ve vestibulu je
instalována deska, která připomíná návštěvu prezidenta Masaryka v roce 1905. Škola
přežila protektorát i politické změny po osvobození v roce 1945. Všechny tyto události
ovlivňovaly i způsoby výuky, měnila se náplň učiva, zaváděly se nové vyučovací
předměty, jiné zase zanikaly, ale přes všechny chyby a přehmaty je možno říci, že naše
škola dala mnoha genereacím žáků solidní základy, na kterých bylo možno v životě
stavět a řada jejích absolventů se později stala uznávanými odborníky ve svých
profesích.
Velvarskou školou za 120 let její existence prošly tisíce žáků, vystřídaly se zde stovky
učitelů i desítky ředitelů. Od samého počátku se jednalo o školu spádovou, kam od 2.
stupně, tehdejší měšťanky, docházely děti asi z 15 okolních obcí. Tehdy ovšem byla
téměř na každé vesnici obecná škola, do které chodily místní děti od 1. do 5. třídy. A
že to nebyly vždy jenom malé málotřídní školičky, o tom svědčí například skutečnost,
že třeba ve škole v Sazené ve 30. letech minulého století bylo více než 100 žáků.
Dnes je pro nás skoro nepředstavitelné, jak se mohla taková spousta dětí do naší školy
vejít. Ze školní kroniky je možno zjistit, že nejvyšší počet dětí ve velvarské škole
dokonce překročil číslo 800. Tehdy ovšem nebylo vzácností, že především na vyšším
stupni existovaly 3 paralelní třídy A,B a C a počet žáků ve třídě byl kolem 40.
Neexistovaly žádné odborné učebny, k vyučování se využívaly všechny prostory školy
a později, když vznikly školní družiny, jídelny, dílny a pionýrské klubovny, musela
škola využívat i místnosti mimo svou budovu, například v Panské hospodě na
náměstí, nebo v budově dnešní střední odborné školy. Ve 2. polovině minulého století
začaly počty dětí postupně klesat a současně se rušily málotřídní školy v okolních
vesnicích, takže většina přespolních dětí začala dojíždět do Velvar už od 1. třídy. Jak
víte dnes už fungují v okolí jen dvě málotřídní školy v Černuci a v Kmetiněvsi a i tam
žáků postupně ubývá. Na přelomu 70. a 80. let minulého století byla naše škola
rozšířena o přístavbu, kde v jedné části vzniklo 6 nových učeben pro 1. stupeň a ve
druhé části nová školní kuchyně a jídelna. Tím se prostorové podmínky výrazně
zlepšily a bylo možno vybudovat některé specializované učebny pro výuku např.
fyziky, chemie nebo jazyků a současně výrazně snížit počty žáků ve třídách v souladu
s novými školskými předpisy. Dnes navštěvuje naší školu zhruba 500 dětí. Víme, že

stav není zdaleka ideální, protože školní budova stará 120 let, ačkoliv byla kdysi
nejmodernější široko daleko, dnes již nesplňuje některé požadavky kladené na školská
zařízení 21. století. Ačkoliv město věnuje každoročně na provoz školy ze svého
rozpočtu kolem 2 milionů korun, stačí to většinou pouze na běžnou údržbu a opravy a
na nákladnější investice, kterých by bylo třeba, se již nedostává.
V současné době dochází v pojetí a organizaci našeho školství k převratným
změnám. V platnost vstoupil nový školský zákon a do škol se zavádějí nové trendy,
které mají přiblížit náš systém vzdělávání a výuky vývoji ve vyspělých zemích.
Rozšiřuje se prostor pro iniciativu učitelů, větší možnost výběru učiva a jeho časového
rozvržení, některé předměty se budou slučovat do bloků, omezuje se rozsah učiva,
které je třeba se takzvaně „nabiflovat“ a místo toho se preferuje schopnost vyhledávat
si informace podle vlastní potřeby. Bude-li to ku prospěchu věci, nebo to bude šlápnutí
vedle, jako kdysi s množinami, to poznáme až s odstupem let.
Jedno je však jisté. Velvarská škola bude existovat dál a připravovat do života další
generace dětí. Přeji proto všem současným i budoucím žákům, aby do naší školy
chodily rádi, aby se jim v ní líbilo, jejich učitelům, aby měli co nejlepší podmínky pro
svoji práci a orgánům místní samosprávy, které vzejdou z letošních komunálních
voleb, aby se jim dařilo získávat více finančních prostředků pro velvarské školství, než
se nám to dařilo dosud. Děkuji vám za pozornost.
************************************************************

Poděkování za pomoc při organizaci oslav 120. výročí založení ZŠ Velvary
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kdo se podílel na organizaci oslav, které
proběhly v pátek 22.9.2006. Z řad rodičů si poděkování zaslouží především paní
Radka Vosmíková za umožnění příjemného posezení a občerstvení ve školní jídelně a
paní Šárka Štefaniková, která se postarala o organizaci večerní zábavy v obci Sazená.
Za zajištění bezpečného průvodu městem děkujeme místnímu oddělení Policie ČR.
Dále si zaslouží poděkování firmy a organizace, které nám přispěly věcnými i
peněžními cenami pro děti a také poskytly prostory na pořádání soutěží, výstav a
turnajů.
Také děkujeme všem učitelům za aktivní účast a pomoc.
Mgr. Blanka Dragounová
organizační výbor
***************************************************************************
POZVÁNKA

Zveme Vás na koncert Banjo bandu Ivana Mládka, který se uskuteční v pondělí
9. října 2006 od 19 hodin v sále Základní umělecké školy ve Velvarech.
Vstup pro návštěvníky je bezplatný.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY
zve v rámci cyklu besed
„Aby řeč nestála“
všechny příznivce dobré literatury a mluveného slova na setkání
se spisovatelkou, herečkou a mimořádně vtipnou ženou, paní

I VA N KO U D E V Á TO U

Beseda se koná ve středu 25. října od 18.00 hod. v sále Městského muzea.
Ivanka Devátá je autorkou jedenácti úspěšných knížek. Její hlavní literární
zbraní je humor, laskavý nadhled, originální metafory a schopnost přesvědčit
čtenáře, že žádný malér není tak velký, abychom se mu nemohli od srdce
zasmát. Mezi její nejzdařilejší knižní tituly patří např. Koukám se okolo,
V oblaku dezinfekce, Co číhá za humny, Lázeňská kúra a další.
Jako herečku můžete paní Devátou v současné době vidět
například v seriálu Rodinná pouta.
Přijďte si i vy pobesedovat s dámou, která je obdařena nevyčerpatelnou zásobou
dobré nálady, vypravěčského umění a dovede inteligentně pobavit publikum.

Z redakční pošty:

Vážení přátelé,
paní Běla Richtrová, rozená Pokorná z Nabdína se v roce 1951 vdávala ve Velvarech a
brala si p. Josefa Richtra, rolníka a letce z Knovíze. Kamarádi přivezli letadlo a
provezli je kolem náměstí. Bohužel z této události se mamince nezachovala žádná
fotografie. Má jen fotografie svatební s razítkem FOTO Masopust.
Prosíme pamětníky nebo někoho, kdo by měl doma fotografie z této doby, zda by se
laskavě podíval, jestli náhodou nebyla tato svatba a letadlo na náměstí ve Velvarech
vyfotografováno. Možná existuje také archiv fotografa p. Masopusta, kde by tento
dokument mohl také být.
Ve velvarském muzeu jsme našli pouze zápis o této události.
Prosíme o informaci na tel. 608 522 029, případně v knihovně nebo u paní Bohunky
Brindzejové v oděvech. Rádi Vám za fotografie i Vaší snahu zaplatíme.
Libuše Bláhová
**********************************
Chvála činnosti městské knihovny
Ve Zpravodaji jsem pochválil městské muzeum, teď musím pochválit velvarskou
městskou knihovnu.
V letošním roce jsem začal docházet do této knihovny a jsem spokojen s profesionální
prací obou knihovnic. Knihy z knihovny mi zpříjemňují život na odpočinku.
Ze zpráv z minulých Zpravodajů jsem poznal, že i knihovna ve Velvarech vyvíjí
bohatou činnost i kromě vypůjčování knih. Knihovna organizovala literární soutěže,
např. letní soutěž výpůjček knížek v době prázdnin a další činnost. V uvedené letní
soutěži vyhrála Mazárová Kristýna s výpůjčkou 53 knížek. To je v létě dost,
nemyslíte?
Takže městská knihovna, umístěná v bývalé „Panské hospodě“, zaslouží za svou
činnost velkou pochvalu.
Jiří Krejčí
DD Velvary
*********************************************************************
Žádost o výpis z rejstříku trestů
Žádosti o výpis z rejstříku trestů můžete podávat i osobně přímo v sídle Rejstříku
trestů, Praha 4, Soudní 1(stanice Pražského povstání na trase metra C). Výpisy
jsou zde vyhotovovány na počkání v níže uvedených úředních hodinách. Tiskopisy
žádostí a kolkové známky jsou k dispozici na místě. Při podání se ověřuje totožnost
žadatele a správnost údajů uvedených na žádosti dle osobních dokladů.
Pondělí a středa
Úterý, čtvrtek a pátek
Sobota

7.30 hod - 18.00 hod.
7.30 hod.- 16.00 hod.
8.00 hod.- 13.00 hod.

Nabídka pořadů KD Vltava Kralupy n. Vlt.
Z pohádky do pohádky (začátky vždy v 15.00 hod.)
7.10. ČERT A KÁČA - hraje soubor „Divá Bára“ z Náchoda
21.10. PIRÁTSKÁ POHÁDKA aneb o přátelství a plavbě za pokladem
hraje Dividýlko Mrak Havlíčkův Brod
4.11. OŽENÍME VRATÍKA - hraje soubor Máj z Prahy
25.11. MRAZÍK - hraje Docela velké divadlo Litvínov /v roli Ivánka Jan Révai/
10.12. KOCOUR V BOTÁCH - hrají herci „Mladé scény“ Ústí nad Labem
Folkové koncerty
10.10. v 19.30 hod. PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ - folkový koncert
6.11.v 19.30 hod. ŽALMAN A SPOL. – folkový koncert
Upozornění: V případě nezájmu veřejnosti, jsou pořadatelé nuceni koncerty rušit, proto
nenechávejte zakoupení vstupenek až na dobu před koncertem.
Divadelní představení
18.10. v 19.30 hod. Francis Offo: PRÁZDNINY SNŮ - komedie s detektivní zápletkou
v podání Div. společnosti HÁTA
14.11. v 19.30 hod. NEPIJTE TU VODU – komedii W. Allena uvádí Docela velké divadlo
Litvínov. Hrají: O.Vízner, J.Révai, M.Roden, J.Galinová, L.Lavičková
**********************************************

CHIERO
KADEŘNICKÉ A KOSMETICKÉ SLUŽBY
Velvary, Chržínská 378

Kadeřnictví: Tel.: 608 958 898 Karol Štembera
Kosmetika: Tel.: 605 40 51 87 Jana Mokrošová
Čištění pleti, masáže, masky, depilace, aticelulitidový program, korekce obočí,
barvení řas a obočí, líčení.
HLEDÁM
pronájem bytu v ulici Čechova, Tyršova, popř. v jiné lokalitě v centru Velvar.
Alena Pokorná, Na Vyhaslém 3242, 272 01 Kladno
******************
PRODÁM
stavební míchačku na 4 kolečka. Velmi dobrý stav. 380 V, nová elektrika.
Cena 10 000,- Kč, při rychlém jednání možná sleva.
Tel. 737 352 788
******************
NABÍZÍM

dětem i rodičům výuku angličtiny a pomoc s doučováním školních předmětů.
Mgr. Iva Vidimová, tel. 603 59l 684, e-mail: iva-vidimova@hotmail.com

DIVADLO SLANÝ - ŘÍJEN 2006

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Čtvrtek 5.října 2006 v 19,30 hodin Divadelní předplatné.
*V E L K Á Z E B R A* aneb Jak že se to jmenujete ?
Hrají:O.Vetchý, K.Hrachovcová, J.Dulava, N.Boudová, D.Černá, M. Hudečková, a.j.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Středa 11.října 2006 v 10, 13 a 15 hodin Dětské divadelní předplatné.
*O LÍNÝCH STRAŠIDLECH*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 14.října 2006 v 19,30 hodin *POSEL Z LIPTÁKOVA*
Veleúspěšné divadla Járy Cimrmana opět ve Slaném a znovu s další peckou.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pondělí 16.října 2006 v 19,30 hodin *P A S T* Divadelní kriminální komedie v
podání souboru Slánská scéna. Režii: Karel Vidímský
Úterý 17.října 2006 v 17,00 hodin představení pro důchodce.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Neděle 22.října 2006 v 15,00 hodin *BLEDĚMODRÝ PETR*
Klasická loutková pohádka pro nejmenší diváky. Hraje Divadlo Lampion Kladno.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Úterý 24.října 2006 v 19,30 hodin *S O U Z N Ě N Í*
Večer vynikajících a známých duetů v podání Pavly Břínkové a Jana Ježka s klavírním
doprovodem.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Čtvrtek 26.října 2006 v 19,30 hodin Divadelní předplatné.*SLUHA DVOU PÁNŮ*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------KINO SLANÝ – ŘÍJEN 2006
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. - 6. středa – pátek
DŮM U JEZERA
Americký romantický film s titulky. Hrají: Sandra Bullock a Keanu Reeves.
Režie : Alejandro Agresti
Přístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. - 9. sobota – pondělí D I V O Č I N A Premiéra. Americká animovaná filmová
pohádka v české verzi. Za zvířátky nemusíte jen do ZOO. Přijďte na ně do kina! Režie
Steve "Spas" Williams 7. - 8. hrajeme ve 14,30 a v 17,00 hod., 9. pouze od 17 hod.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. - 12. úterý – čtvrtek RYCHLE A ZBĚSILE : TOKIJSKÁ JÍZDA
Premiéra. Americký akční film s titulky. V rychlosti je krása. Třetí díl plný adrenalinu je
tentokráte umístěn do tokijského podsvětí. Režie : Justin Lin
Přístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. - 15. pátek – neděle DOBA LEDOVÁ 2 : OBLEVA Americká animovaná filmová
komedie v českém znění. Doba ledová končí a začíná obleva. Mezi tajícími ledy a
pukajícími krami nás opět provází trojice známých hrdinů - mamut, tygr a veverka.
13. hrajeme pouze v 17,00 hodin
14. - 15. hrajeme ve 14,30 a 17,00 hodin
Přístupno

16. - 18. pondělí – středa MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
Premiéra. Americký animovaný rodinný film. Příběh o tom, co se vám může stát, když se
svévolně navezete do mravenčí kupky.
Režie : John A.Davis
Přístupno
Hrajeme pouze v 17,00 hodin !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. - 22. čtvrtek – neděle PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA Premiéra. Nová česká
filmová kriminální komedie.Snímek je inspirován dvěmi největšími loupežemi, které se u
nás staly. V hlavních rolích: Tomáš Hanák, Ondřej Vetchý, Michal Suchánek.
Režie : Jiří Chlumský
Přístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------23. - 24. pondělí – úterý KOUZELNÁ CHŮVA NANNY MC PHEE
Premiéra. Americká rodinná filmová komedie v českém znění. Sedm veselých dětí,
sedmnáct padlých chův a jeden zoufalý otec. Přišel čas na Nanny McPhee!
Režie : Kirk Jones
Přístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------25. - 26. středa – čtvrtek SATAN PŘICHÁZÍ Premiéra. Americký filmový horor s
titulky. Proroctví je jasné. Režie : John Moore
Nepřístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------27. - 29. pátek – neděle ŽENA VE VODĚ Premiéra. Americký fantastický film s
titulky. Režie : M. Night Shyamalan
Přístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. - 31. pondělí – úterý KRÁSKA V NESNÁZÍCH Premiéra. Nový český film
režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského o sexu, penězích a dobrém člověku.
Hrají:A.Geislerová, J.Brejchová, J.Abrhám, J.Schmitzer, J.Hrušínský a dal. Nepřístupno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hrajeme v uvedené dny v 17,00 a 19,30 hodin, pokud není uvedeno jinak.
Vstupenky na všechna filmová představení si mohou návštěvníci zakoupit v předprodeji
městského kina od 1.10.2006. Tel. 312 522 608
PRODÁM
po otci pozemkovou parcelu jako stavební parcelu v k.ú. Velvary č. 122/1 o výměře 1,1345
ha, tj. 11.345 m2 v plánovaném sídlišti Velvary-Jih. Parcela se nachází ve středu plánovaného
sídliště, v mírném svahu k silnici Velvary-Velká Bučina.
Inženýrské sítě vedeny až k posledním domům vlevo č.p. 784, 752 a je možné se na ně
napojit přes jmenovanou komunikaci. Parcela je vhodná např. k výstavbě 2 rodinných
domků.
Odsouhlasená cena pozemku vlastníky místních pozemkových parcel a vedením obce
(starostou a zastupiteli) města Velvary činí 400,- Kč/m2 .
V případě zájmu svou písemnou žádost předejte starostovi Velvar Mgr. Ivanu Kurzovi nebo
majiteli místního řeznictví a uzenářství Václavu Holému, Chržínská 54, Velvary.
Telefonicky jsem k dispozici na mobilu 602936494.
PhMr. Antonín Novák
Chržínská 54, 273 24 Velvary

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA METAL-ALIANCE
nabízí svým klientům

OPĚT PLAVÁNÍ ZDARMA
po předložení průkazu pojištěnce
Týká se i nově příchozích klientů zaregistrovaných od 1.10.2006
Plavecký bazén Kralupy n.Vlt.: středa 17-21 hodin a neděle 9–10 hodin
Plavecký bazén Slaný: úterý 19–22 hodin, první sobota v měsíci 9-10 hodin
Aquapark Kladno: úterý 19–22 hodin bazén, po doplacení 40,- Kč vstup do celého areálu

Český svaz chovatelů, základní organizace Velvary
pořádá v chovatelském areálu
ve dnech 28. a 29. října 2006
PODZIMNÍ VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
K vidění budou králíci, holubi, drůbež i okrasné ptactvo.
Srdečně Vás zveme k návštěvě.
Bližší informace: Tajč Bořivoj, Tyršova 547, Velvary
Telefon: Kašparová Alena, Uhy č. 315 762 492, e-mail:karel.kaspar@quick.cz

Základní organizace ČSCH v Kralupech n. Vlt
pořádá ve dnech 14.-15. října 2006

OKRESNÍ VÝSTAVU MLADÝCH KRÁLÍKŮ
s expozicemi
okrasných kachniček,
exotického ptactva, holubů a drůbeže
prodej zvířat – tombola – občerstvení
Areál je v Kralupech–Lobečku, ulice Ke Koupališti „Dřevák“
Otevřeno: sobota od 8 do 17 hodin, neděle od 8 do 13 hodin
Vstupné 20,- Kč – Děti zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu.

MĚSTO VELVARY VE SPOLUPRÁCI
SE SPOLEČNOSTÍ BEC ODPADY S.R.O.
PRO VÁS PŘIPRAVILO
Sběr drobných nebezpečných odpadů
SOBOTA 21. ŘÍJNA 20060
Trasa 1

č.
1.
2.
3.

čas
příjezd
8:00
8:20
8:40

odjezd
8:15
8:35
8:55

8:00

8:15

8:20
8:40
9:00
9:20
9:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20

8:35
8:55
9:15
9:35
9:55
10:15
10:35
10:55
11:15
11:35
11:55
12:15
12:35

část města

stanoviště
NA NÁVSI U KAPLIČKY
u nádob na separ. sběr na křižovatce na Kam. Most
U BYTOVKY ČP. 96

Ješín

Trasa 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Velvary
Velká Bučina
VELKÁ BUČINA

Velvary

NOVÉ UHY

KŘIŽOVATKA ULIC KOMENSKÉHO A
PRIMÁTORSKÁ
horní část u nádob na separ. odpad
DOLNÍ ČÁST U RYBNÍKA
u nádob na separ. sběr u areálu Silnic
křižovatka ul. Malovarská a Slánská
ul. Nábřeží
náměstí Krále Vladislava (u kontejnerů)
ul. U Cukrovaru (parkoviště firmy „Tutr“)
Spořilov – u tenisových kurtů
parkoviště u Zdravotního střediska
ul. Na Průhoně u kina
parkoviště firmy Comax
proluka k Dřevařským závodům
U ČEKÁRNY BUS

PŘIJÍMÁNY BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ODPADŮ:

oleje motorové
olejové filtry
zbytky barev
obaly od domácí chemie
zbytky domácí chemie
rozpouštědla a ředidla
pesticidy

fritovací oleje
rtuťové teploměry
akumulátory
monočlánky
zářivky
výbojky
televizory
lednice
mrazáky
staré léky
Fotochemikálie
pneumatiky – od os. aut
(bez disků)

ODPADY PŘEDÁVEJTE OSOBNĚ. DĚKUJEME.
Služba je pro občany BEZPLATNÁ
Podrobnější informace poskytne Váš Městský úřad nebo pracovníci společnosti BEC odpady s.r.o.
na telefonních číslech 416 532 697, 416 533 045.

MĚSTO VELVARY VE SPOLUPRÁCI SE
Sborem dobrovolných hasičů Velvary
a se společností BEC odpady s.r.o.
PRO VÁS PŘIPRAVILO
Sběr OBJEMNÝCH ODPADŮ a železného šrotu

„od každého domu“
SOBOTA 4. LISTOPADU 2006O
č.
1.

čas
OO

od 8

obec/místní část

VELVARY, NOVÉ UHY, VELKÁ BUČINA, RADOVIČ, JEŠÍN

Objemné odpady a železný šrot odložte před svým domem tak, aby tím
nevzniklo nebezpečí ani překážka v provozu na pozemních komunikacích.
OBJEMNÉ ODPADY (BEC odpady)
ANO
NE
STARÝ NÁBYTEK
NEBEZPEČNÉ ODPADY
koberce
pneumatiky
MATRACE

PRAČKY

sanitární keramika
odpady ze zeleně
atp.

sporáky
bojlery
stavební suť
železný šrot

ŽELEZNÝ ŠROT (SDH Velvary)
ANO
NE
ŽELEZNÝ ŠROT
NEBEZPEČNÉ ODPADY
PRAČKY
pneumatiky
NEKOVOVÉ
sporáky
MATERIÁLY
bojlery
KOVOVÝ NÁBYTEK
EL. KABELY
ATP.

JINÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY. DĚKUJEME.

Služba je pro občany BEZPLATNÁ.
Podrobnější informace poskytne Váš Městský úřad.
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